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CEGŁY i BLOCZKI
Zastanawiaj¹c siê nad budow¹ w³asnego domu, wiele czasu poœwiêca siê
œcianom zewnêtrznym. Mimo ¿e zwykle stanowi¹ zaledwie dziesi¹t¹ czêœæ wartoœci
ca³ego budynku, w du¿ej mierze przes¹dzaj¹ o jego wygl¹dzie, trwa³oœci oraz
izolacyjnoœci cieplnej i akustycznej. Dlatego ka¿dy chce znaleŸæ odpowiedŸ
na pytanie: z jakiego materia³u wybudowaæ œciany, ¿eby dom by³ jednoczeœnie
atrakcyjny i tani w u¿ytkowaniu?
Tadeusz Lipski

W artykule zajmujemy siê
tylko najpowszechniej stosowanymi technologiami murowymi.
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krêgu cywilizacji europejskiej œciany domów od dawna budowano
przede wszystkim z drewna oraz kamienia, ale tak¿e z ziemi, suszonej gliny,
trzciny, no i oczywiœcie ceg³y ceramicznej. Jednak ubieg³y wiek przyniós³ w tej
dziedzinie ogromny postêp i zaczêto wykorzystywaæ beton, gips, stal, szk³o, a nawet tworzywa sztuczne. Wobec sta³ego
wzrostu cen noœników energii tworzy siê
nowe technologie, których wykorzystanie

W

ma przynieœæ ogromne korzyœci – g³ównie oszczêdnoœæ pieniêdzy lub czasu.
Trzeba jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e zazwyczaj nie s¹ to technologie lub materia³y sprawdzone w d³ugim okresie u¿ytkowania (np. kilkadziesi¹t lat). Dlatego ich
wybór zawsze bêdzie obarczony pewnym
ryzykiem. Mo¿e z tego powodu w naszym
kraju tak du¿ym powodzeniem ciesz¹ siê
tradycyjne metody budowy domów.
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Wybór technologii a sposób prowadzenia budowy
To szczególnie wa¿ne, gdy budowê
domu chce siê prowadziæ sposobem gospodarczym. Wtedy w³aœciciel czêsto jest
wykonawc¹ wielu robót, a prace zlecone
fachowcom zwykle sam ocenia i kontroluje, pe³ni¹c w ten sposób obowi¹zki inspektora nadzoru. W takim przypadku
powinno siê wybieraæ rozwi¹zania jak
najprostsze i powszechnie znane, gdzie
ryzyko pope³nienia b³êdu jest stosunkowo niewielkie. Wskazana jest technologia
toleruj¹ca pewne niewielkie niedoci¹gniêcia – np. lepiej murowaæ œcianê na
zwyk³¹ zaprawê i grube spoiny ni¿ na zaprawê klejow¹, której stosowanie wymaga
od wykonawcy du¿ej dok³adnoœci i precyzji. Od takich rozterek jest wolny ktoœ powierzaj¹cy budowê fachowej firmie i zatrudniaj¹cy inspektora nadzoru. Wtedy
stopieñ skomplikowania zastosowanych
rozwi¹zañ jest mniej istotny; wa¿ne, by
technologia by³a jak najlepsza, a uzyskany efekt zadowalaj¹cy.
Która œciana lepsza?
Znaj¹c parametry, jakie powinna
spe³niaæ œciana zewnêtrzna domu, oraz
wiedz¹c, jak bêdzie realizowana budowa,
mo¿na siê zastanowiæ nad tym, jaki typ
przegrody bêdzie najbardziej korzystny
w konkretnym przypadku.
Œciana trójwarstwowa wydaje siê byæ
rozwi¹zaniem najlepszym 1. Dziêki temu, ¿e ka¿da warstwa pe³ni odrêbn¹ funkcjê, spe³nia wszystkie stawiane przed ni¹
wymagania. Warstwa wewnêtrzna, czyli
noœna, zapewnia du¿¹ wytrzyma³oœæ, trwa³oœæ oraz izolacyjnoœæ akustyczn¹. Poza
tym dobrze akumuluje ciep³o. Odrêbna
warstwa izolacyjna gwarantuje bardzo dobre w³aœciwoœci cieplne nie tylko muru,
ale te¿ nadpro¿y i wieñców stropowych.
Usuwa wiêc ryzyko powstania mostków
cieplnych. Szczelina wentylacyjna zapewnia optymalny poziom wilgotnoœci. Natomiast zewnêtrzna warstwa os³onowa nadaje domowi atrakcyjny wygl¹d, ma te¿ spory udzia³ w trwa³oœci przegrody, jej izolacyjnoœci akustycznej, a tak¿e w zapewnieniu bardzo korzystnego mikroklimatu
w pomieszczeniach. Poprawnie zaprojektowana i wykonana œciana trójwarstwowa
jest paroprzepuszczalna, mrozoodporna
oraz w du¿ym stopniu odporna na ¿ywio³y,
szczególnie na ogieñ i wiatr. Poza tym wcale nie musi byæ droga, jeœli wykoñczenie

tynk cementowo-wapienny
gruboœci 2 cm
49

cm

œciana noœna z dr¹¿onych
bloczków silikatowych
gruboœci 18 cm murowana
na zaprawê cementowowapienn¹ lub
ciep³ochronn¹

izolacja termiczna
z we³ny mineralnej
gruboœci 15 cm

szczelina wentylacyjna
szerokoœci 3 cm

œciana os³onowa z ceg³y
wapienno-piaskowej ³upanej
gruboœci 11 cm

1 Przyk³ad œciany trójwarstwowej wykonanej z wyrobów wapienno-piaskowych
2 Przyk³ad œciany dwuwarstwowej wykonanej metod¹ lekk¹ such¹

tynk cementowo-wapienny
gruboœci 2 cm

œciana noœna z pustaków
ceramicznych typu MAX
gruboœci 19 cm murowana na
zaprawê cementowo-wapienn¹
lub ciep³ochronn¹

izolacja termiczna z dwóch
warstw we³ny mineralnej
o ³¹cznej gruboœci 14 cm
uk³adana pomiêdzy
drewnianymi listwami
wzajemnie prostopad³ych
rusztów dystansowych
ruszt z desek
gruboœci 2,5 cm

folia wiatroizolacyjnna
40

cm

elewacyja z desek, sidingu
winylowego itp.
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zewnêtrzne stanowi tradycyjny tynk lub
œcianka z cegie³ wapienno-piaskowych. Jej
gruboœæ jest taka, jak œcian jednowarstwowych o porównywalnej izolacyjnoœci cieplnej i niewiele wiêksza ni¿ œcian dwuwarstwowych. Natomiast nieco wiêkszy ciê¿ar
w³aœciwie nie ma ¿adnego znaczenia ani
podczas transportu materia³ów, ani murowania, a tym bardziej podczas u¿ytkowania budynku.
Œciana dwuwarstwowa wykonana
metod¹ lekk¹ such¹ jest prawie tak dobra jak trójwarstwowa 2. Dziêki oddzieleniu ok³adziny elewacyjnej od warstwy
izolacji cieplnej i podobnej warstwie noœnej zachowuje niemal wszystkie cechy
œciany trójwarstwowej. Jest jedynie mniej
trwa³a i nie tak odporna na ogieñ oraz
wiatr. Natomiast dziêki lekkiej, najczêœciej mo¿liwej do zdemontowania elewacji, o wiele ³atwiej j¹ naprawiæ – np. wysuszyæ po powodzi. Ma jeszcze jedn¹ wa¿n¹ zaletê: jest na tyle ³atwa do wykonania,
¿e wiele prac mo¿na przeprowadziæ samodzielnie, obni¿aj¹c w ten sposób koszty
robocizny. Jest to rodzaj œcian najbardziej
korzystny dla osób buduj¹cych dom sposobem gospodarczym.

tynk cementowo-wapienny
gruboœci 2 cm

œciana noœna z pustaków
keramzytobetonowych typu
Alfa gruboœci 24 cm murowana
na zaprawê cementowo-wapienn¹ lub ciep³ochronn¹

izolacja termiczna ze styropianu
gruboœci 15 cm pokryta siatk¹
z w³ókna szklanego i akrylowym
tynkiem cienkowarstwowym
42

cm

3 Przyk³ad œciany dwuwarstwowej wykonanej metod¹ lekk¹ mokr¹
Œciana dwuwarstwowa wykonana
metod¹ lekk¹ mokr¹ nie ma ju¿ tak dobrych wszystkich parametrów 3. Oczywiœcie, zwykle ma bardzo dobr¹ izolacyjnoœæ

ciepln¹, ale nie akustyczn¹. Najczêœciej nie
jest paroprzepuszczalna, ani odporna na
¿ywio³y (oprócz warstwy noœnej, bo ocieplenie zawsze ulegnie zniszczeniu). Cienka

Kryteria doboru idealnej ściany zewnętrznej
Szukaj¹c materia³ów na budowê domu, nale¿y najpierw okreœliæ parametry
(zarówno normowe, jak i te, które s¹
wa¿ne dla mieszkañca lub które zaleca
projektant), jakim powinny odpowiadaæ
przegrody zewnêtrzne. Co prawda, architekt zrobi³ to ju¿ znacznie wczeœniej.
Ale szczególnie w przypadku projektów
katalogowych warto siê upewniæ, czy jego wybór by³ zgodny z naszymi preferencjami.
Izolacyjnoœæ cieplna – powinna byæ
jak najlepsza, poniewa¿ ma bezpoœredni
wp³yw na koszty u¿ytkowania domu.
Okreœlana jest przez wspó³czynnik przenikania ciep³a U, którego wartoœæ powinna byæ jak najni¿sza. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami:
I œciany jednowarstwowe U<0,5
W/(m2•K);
I œciany warstwowe U<0,3 W/(m2•K).
Ale trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e
prawdopodobnie za kilka lat przepisy zostan¹ zmienione i wartoœci te bêd¹ kolejny raz obni¿one. Nale¿y równie¿
uwzglêdniæ stosunek ponoszonych nak³adów do osi¹ganych efektów. Dlatego
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obecnie za najbardziej racjonalne uwa¿a
siê œciany o wspó³czynniku U=0,2 do
0,25 W/(m2•K), choæ technicznie mo¿liwe jest wykonanie przegród o wspó³czynniku U<0,10 W/(m2•K). Dla porównania: œciany wielu domów budowanych
jeszcze w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku maj¹ wspó³czynnik U>1,0
W/(m2•K).
Izolacyjnoœæ akustyczna – to wa¿ny
i niedoceniany parametr, który ma du¿y
wp³yw na komfort u¿ytkowania domu.
Szczególnego znaczenia nabiera w rejonach o zwiêkszonym poziomie ha³asu zewnêtrznego (centra nawet niewielkich
miast, w pobli¿u drogi szybkiego ruchu,
linii kolejowej, zak³adu przemys³owego,
warsztatu us³ugowego, lotniska). W³aœciwoœci akustyczne œcian s¹ okreœlane
przez tzw. wskaŸnik oceny przybli¿onej
izolacyjnoœci akustycznej w³aœciwej R’A2
– im jest on wiêkszy, tym przegroda lepiej chroni przed ha³asem. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi normami skrajne wartoœci dla muru w œcianie z oknem (maks.
50% powierzchni œciany) wynosz¹:

I R’ <20 dB na terenach leœnych, wiejA2
skich;
I R’ <45 dB w centrach miast z komuA2
nikacj¹ autobusow¹ lub tramwajow¹.
Trzeba przy tym wiedzieæ, ¿e nie s¹
to wartoœci zbyt rygorystyczne. Dlatego
nawet buduj¹c dom w cichej okolicy
warto wybraæ œciany o wspó³czynniku
R’A2=48 do 51 dB. Nie wiadomo bowiem, czy za kilka lat warunki zewnêtrzne nie zmieni¹ siê np. z powodu wybudowania nowej drogi czy warsztatu.
Paroprzepuszczalnoœæ przegród budowlanych potocznie okreœlana jest jako
zdolnoœæ „oddychania œcian”. Nie jest to
cecha najbardziej istotna, ale bardzo po¿¹dana przez wielu u¿ytkowników, poniewa¿ ma wp³yw na korzystny mikroklimat pomieszczeñ. Paroprzepuszczalnoœci œcian nie s¹ stawiane ¿adne wymagania normowe. Mo¿na j¹ jednak okreœliæ podaj¹c, ile gramów pary wodnej
przenika przez przegrodê w ci¹gu okreœlonego czasu. Niestety, wyniki badañ
bardzo czêsto siê ró¿ni¹, poniewa¿ zale¿¹
od przyjêtych warunków zewnêtrznych
(g³ównie wilgotnoœci i temperatury po-
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Ściana dwuwarstwowa wykonana metodą lekką suchą
jest najlepsza dla osób budujących systemem gospodarczym

warstwa tynku, u³o¿ona na miêkkiej warstwie termoizolacji, jest bardzo podatna na
uszkodzenia mechaniczne. Innym mankamentem jest to, ¿e ³atwo dostêpna izolacja
cieplna jest ulubionym miejscem zak³adania gniazd przez owady oraz gryzonie. Poza tym ta technologia wymaga zaanga¿owania doœwiadczonej ekipy; inaczej ³atwo
o pope³nienie wielu b³êdów. Jednak ten rodzaj œciany ma równie¿ zalety, jak np. stosunkowo niewielk¹ gruboœæ, czy dobr¹
akumulacyjnoœæ ciepln¹.
Œciana jednowarstwowa 4 a, b –
stosowane do jej wznoszenia materia³y
zwykle s¹ produktami o parametrach
przeciêtnych, ale czêsto zadowalaj¹cych.
Niestety, koszt wybudowania dobrych
(ciep³ych) œcian jednowarstwowych wcale
nie jest niski, a prostota wykonania iluzoryczna. Nowoczesne technologie wymagaj¹ bowiem od wykonawców bardzo du¿ej precyzji, wiedzy oraz doœwiadczenia,
a to trudno uzyskaæ i wyegzekwowaæ na
niewielkich budowach domów jednorodzinnych. Poza tym poprawne wykonanie
(ocieplenie) nadpro¿y i wieñców stropowych wcale nie jest takie ³atwe i doœæ czêsto powstaj¹ w tych miejscach mostki
cieplne. O dozbrojeniu fragmentów pod-

Ceramika tradycyjna
Elementy ceramiczne to odpowiednio
uformowane wyroby gliniane wypalane
w wysokiej temperaturze. Proces ten powoduje, ¿e miêkka i plastyczna glina
zmienia w³aœciwoœci, staje siê materia³em
twardym, wytrzyma³ym, ma³o nasi¹kliwym i mrozoodpornym. Jednak materia³
ten ma równie¿ wady: jest doœæ ciê¿ki
i ma niewielk¹ izolacyjnoœæ ciepln¹. Próbuj¹c wyeliminowaæ te mankamenty zaczêto wykonywaæ elementy dr¹¿one, czyli z odpowiednio wyprofilowanymi otworami. Koñcowy produkt jest bardziej kruchy od elementów pe³nych i ma mniejsz¹
wytrzyma³oœæ, ale za to znacznie wiêksze
wymiary i o wiele lepsz¹ izolacyjnoœæ
ciepln¹. Dlatego jest chêtnie u¿ywany do
budowy domów.
Ceg³y pe³ne – jeden z najstarszych
i najbardziej uniwersalnych materia³ów

wietrza). Ta niejednoznacznoœæ jest czasami wykorzystywana przez producentów materia³ów w ulotkach reklamowych. Na przyk³ad ta sama membrana
dachowa charakteryzuje siê nastêpuj¹c¹
paroprzepuszczalnoœci¹:
I 1300 g/m2/24h, przy temperaturze powietrza 23°C i wilgotnoœci wzglêdnej 50%;
I 1800 g/m2/24h, przy temperaturze powietrza 23°C i wilgotnoœci wzglêdnej 85%;
I 3000 g/m2/24h, przy temperaturze powietrza 38°C i wilgotnoœci wzglêdnej 85%.
O wiele bardziej miarodajny jest tzw.
wspó³czynnik oporu dyfuzyjnego Sd.
Okreœla on gruboœæ warstwy powietrza
równowa¿n¹ dyfuzyjnie dla badanego
materia³u (w przytoczonym przyk³adzie
Sd=0,02 m, czyli tyle co warstwa powietrza gruboœci 2 cm). Za œcianê dobrze paroprzepuszczaln¹ mo¿na uznaæ przegrodê, której wszystkie warstwy (w tym wykoñczeniowe oraz tynk, pow³oka malarska, tapeta) charakteryzuj¹ siê wspó³czynnikiem Sd=1 do 0,04 m (100 do
1000 g/m2/24h – 23°C/85%).
Akumulacyjnoœæ cieplna – kolejna
cecha œcian nieokreœlana przez ¿adne nor-

my, ale po¿¹dana przez u¿ytkowników.
Bezpoœrednio przyczynia siê do niwelowania dobowych skoków temperatury powietrza w pomieszczeniach. Pozwala to na cykliczn¹ pracê urz¹dzeñ grzewczych w zimie i zapewnia przyjemny ch³ód w lecie.
Nasi¹kliwoœæ i mrozoodpornoœæ –
parametry dotycz¹ce g³ównie materia³ów
elewacyjnych, nara¿onych na oddzia³ywanie warunków atmosferycznych. Ich
odpornoœæ okreœla siê liczb¹ cykli kolejnego zamra¿ania i ogrzewania w ustalonych warunkach. Materia³y o dobrej
mrozoodpornoœci powinny wytrzymaæ
bez oznak uszkodzeñ przynajmniej
20 cykli. Wtedy charakteryzuj¹ siê zwykle nasi¹kliwoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 10%.
Trwa³oœæ domów jednorodzinnych
okreœla siê na co najmniej 40-50 lat.
Oznacza to, ¿e przez ten czas bêd¹ funkcjonowa³y bez potrzeby wykonywania
generalnego remontu; dotyczy to równie¿ warstw wykoñczeniowych. Jednak
okres technicznego zu¿ycia budynku
w du¿ej mierze zale¿y nie tylko od jakoœci wykonania i zastosowanych materia³ów, ale te¿ od bie¿¹cej konserwacji.

okiennych, zapobiegaj¹cym pêkaniu
œcian, niewielu wykonawców wie, a jeszcze mniej stosuje je w praktyce.

œciana z betonu komórkowego
odmiany 400 gruboœci
40 cm murowana na
zaprawê klejow¹

44
cm

obustronny tynk
cementowo-wapienny
gruboœci 2 cm

4 a) Œciana jednowarstwowa z betonu komórkowego

Przyjmuje siê, ¿e prawid³owo u¿ytkowany i zadbany tradycyjny dom murowany
ma trwa³oœæ oko³o 100-150 lat, a wybudowany z materia³ów lekkich – 80-100
lat.
Wytrzyma³oœæ wszystkich materia³ów przeznaczonych do murowania œcian
jest wystarczaj¹ca do budowy domów jednorodzinnych, poniewa¿ budynki te maj¹
zwykle nie wiêcej ni¿ dwie kondygnacje, a
rozpiêtoœci œcian (stropów) rzadko przekraczaj¹ 6 m.
Odpornoœæ na ¿ywio³y – po¿ar, powódŸ, huragan to cechy materia³ów, których najczêœciej siê nie uwzglêdnia, poniewa¿ nikt nie zak³ada, ¿e spotka go takie
nieszczêœcie. O tym myœl¹ dopiero ci, którzy musz¹ odbudowywaæ lub remontowaæ
swój dom zniszczony w wyniku klêski ¿ywio³owej. Warto byæ przezornym i na tak¹
ewentualnoœæ przygotowaæ siê zawczasu.
Koszt wykonania œciany to czêsto
czynnik decyduj¹cy o wyborze konkretnego materia³u lub technologii. Zale¿y
od mo¿liwoœci finansowych oraz od sposobu wykoñczenia elewacji.
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œciana z ceramiki
poryzowanej
gruboœci 50 cm
murowana
na zaprawê
ciep³ochronn¹

obustronny tynk
cementowo-wapienny gruboœci 2 cm

5 Przyk³ady cegie³ pe³nych do ró¿norodnych zastosowañ (fot. Cegielnia Trojanowscy)

54
cm

4 b) Przyk³ady œcian jednowarstwowych
budowlanych 5. Nadaj¹ siê do budowy
w³aœciwie ka¿dego rodzaju œcian: zewnêtrznych, wewnêtrznych, noœnych,
dzia³owych, os³onowych, elewacyjnych,
piwnicznych, fundamentowych, a nawet
fundamentów. Ich niewielkie wymiary
(6,5x12x25 cm; waga 3,7 kg) to zaleta
a jednoczeœnie wada, poniewa¿ murowanie z cegie³ jest pracoch³onne i zabiera
sporo czasu. Z tego powodu obecnie s¹
stosowane g³ównie do wykonywania
warstw os³onowych oraz elewacyjnych
w œcianach trójwarstwowych a tak¿e do
budowy œcian dzia³owych.
Ceg³y dr¹¿one – dziurawki, kratówki
i tzw. modularne zwykle s¹ l¿ejsze, mniej
wytrzyma³e i tañsze od cegie³ pe³nych,
dlatego u¿ywa siê ich g³ównie przy wznoszeniu œcian dzia³owych, rzadziej os³onowych 6.
Ceg³y klinkierowe s¹ równie¿ z gliny,
ale wypala siê je w temperaturze znacznie
wy¿szej 7. Dziêki temu maj¹ w³aœciwoœci
o wiele lepsze ni¿ zwyk³e ceg³y: bardzo
du¿¹ wytrzyma³oœæ, mrozoodpornoœæ –
ponad 100 cykli, znikom¹ nasi¹kliwoœæ –
zwykle oko³o 6%, odpornoœæ na dzia³anie
kwasów i zasad itp. Poza tym maj¹ ³adniejszy wygl¹d (kolor, fakturê). Poniewa¿
jednak s¹ znacznie dro¿sze, stosuje siê je
przede wszystkim do budowy warstwy
elewacyjnej w œcianach trójwarstwowych.
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Pustaki to wyroby o wymiarach
znacznie wiêkszych ni¿ ceg³y 8, dlatego
buduje siê z nich o wiele szybciej. Produkowane s¹ w wielu rodzajach i typach, ale
najbardziej popularne to Max (szer.
188 mm, d³. 288 mm, wys. 220, 188 lub
138 mm) i U (188 lub 220x188x250 mm).
Pustaki maj¹ wiele zalet: s¹ stosunkowo
lekkie, doœæ wytrzyma³e, paroprzepuszczalne, akumuluj¹ ciep³o. Dobrze t³umi¹
dŸwiêki (szczególnie gdy prostok¹tne
szczeliny s¹ ustawione prostopadle do
p³aszczyzny œciany). Dawniej wykonywano z nich jednorodne œciany zewnêtrzne
(gruboœci 44 cm), ale obecnie takie œciany
nie spe³niaj¹ ju¿ obowi¹zuj¹cych norm.
Dlatego pustaki te stosuje siê g³ównie do
budowy wewnêtrznych warstw noœnych
w œcianach dwu- i trójwarstwowych. Przy
gruboœci zaledwie 188 mm s¹ jednym
z najlepszych materia³ów do tego celu.

Ceramika poryzowana
W wyniku ci¹g³ego d¹¿enia do poprawienia izolacyjnoœci cieplnej materia³ów
ceramicznych zmodernizowano star¹
technologiê produkcji. Glinê zaczêto mieszaæ z m¹czk¹ drzewn¹ lub trocinami.
Materia³y te w procesie wypalania wyrobów utleniaj¹ siê i pozostawiaj¹ mikropory. Dziêki temu zmniejszy³a siê gêstoœæ
materia³u, a to by³o bezpoœredni¹ przyczyn¹ znacznego polepszenia jego izolacyjnoœci cieplnej. Zmieniono równie¿ tradycyjny uk³ad szczelin: zwiêkszono ich
liczbê, kszta³t i ³¹czne pole przekroju. Pozwoli³o to na budowanie œcian jednowarstwowych o bardzo dobrej izolacyjnoœci cieplnej, dorównuj¹cej œcianom warstwowym. Przy tym takie cechy, jak paroprzepuszczalnoœæ czy akumulacyjnoœæ
cieplna, w³aœciwie nie uleg³y zmianie. Co
prawda, zmniejszy³y siê wytrzyma³oœæ,
mrozoodpornoœæ oraz zdolnoœæ t³umienia
dŸwiêków (g³ównie przez zastosowanie

6 Przyk³ady cegie³ dr¹¿onych przeznaczonych do budowy œcian noœnych i dzia³owych
(fot. ZCB Hadykówka)
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romboidalnych szczelin powietrznych),
ale w stosunkowo niewielkich i lekkich
budowlach, jakimi s¹ domy jednorodzinne, nie ma to zbyt du¿ego znaczenia.
Pustaki z ceramiki poryzowanej maj¹
postaæ du¿ych bloków, szerokoœci
248 mm, wysokoœci 238 mm i d³ugoœci
odpowiadaj¹cej gruboœci œciany – odpowiednio 380, 440 oraz 500 mm 9. Dziêki
³¹czeniu s¹siaduj¹cych pustaków na pióro
i wpust (bez spoiny pionowej) czas wykonania œciany mo¿na skróciæ o oko³o 15%,
a zu¿ycie zaprawy zmniejszyæ nawet o po³owê. Pustaków tych w³aœciwie u¿ywa siê
tylko do wznoszenia œcian jednowarstwowych, bo przy zastosowaniu zaprawy termoizolacyjnej ich wspó³czynnik przenikania ciep³a wynosi odpowiednio:
U=0,29 W/(m2•K) dla œcian gruboœci
50 cm, U=0,31 W/(m2•K) przy gruboœci
44 cm i U=0,35 W/(m2•K) przy gruboœci
38 cm.

RAPORT

7 Elewacja z cegie³ klinkierowych - obiekt po¿¹dania wielu inwestorów (fot. CRH Klinkier)
8 Przyk³ady pustaków ceramicznych przeznaczonych do budowy œcian warstwowych
(fot. ZCB Hadykówka)

9 Œciana z pustaków poryzowanych o charakterystyczym uk³adzie dr¹¿eñ
(fot. Wienerberger)
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Beton komórkowy
Beton to materia³ znany od wieków
(stosowano go ju¿ w staro¿ytnym Rzymie). Wprawdzie jest bardzo wytrzyma³y,
ale jednoczeœnie ciê¿ki (2400 kg/m3)
i „zimny”. Jednak w wyniku ci¹g³ego
udoskonalania uzyskano jego bardzo lekkie odmiany o zupe³nie innych w³aœciwoœciach, tzw. beton komórkowy. Wyroby
z tego materia³u powstaj¹ w wyniku zmieszania cementu, piasku (czasami równie¿
popio³ów lotnych), wapna, wody i œrodka
spulchniaj¹cego, jakim zwykle jest proszek lub pasta aluminiowa. W wyniku
procesu autoklawizacji, podczas którego
na materia³ dzia³a para wodna o temperaturze 180-190°C, nastêpuj¹ reakcje chemiczne, powoduj¹ce powstanie w materiale pêcherzyków gazu. Dziêki temu gêstoœæ objêtoœciowa betonu komórkowego
wynosi 350, 400, 500, 600 i 700 kg/m3.
Uzyskane w ten sposób wyroby s¹ lekkie,
paroprzepuszczalne, ³atwe w obróbce,
maj¹ bardzo dobr¹ izolacyjnoœæ ciepln¹
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i na dodatek s¹ stosunkowo tanie. Niestety, ich wytrzyma³oœæ, izolacyjnoœæ akustyczna i mrozoodpornoœæ s¹ znacznie
gorsze ni¿ betonu zwyk³ego. Poza tym s¹
bardzo nasi¹kliwe (nawet do 45%). Jednoczeœnie jednak doœæ szybko wysychaj¹.
Dlatego okazuj¹ siê jednym z najlepszych
materia³ów œciennych na terenach powodziowych. Przy budowie domów jednorodzinnych s¹ niemal tak uniwersalne jak
wyroby z ceramiki. W zale¿noœci od odmiany (ciê¿aru objêtoœciowego) nadaj¹ siê
do wznoszenia w³aœciwie wszystkich rodzajów œcian powy¿ej poziomu gruntu:
zewnêtrznych, wewnêtrznych, noœnych,
os³onowych, dzia³owych.
Bloczki z betonu komórkowego wytwarza wielu producentów, w kilku odmianach wytrzyma³oœciowych i o bardzo
ró¿norodnych wymiarach, odpowiednich
do przeznaczenia) - Wyroby ciê¿sze
i o mniejszej izolacyjnoœci cieplnej (odmiany M600 i M700) s¹ doœæ powszechnie
stosowane do budowy wewnêtrznych

- Budowa œciany jednowarstwowej z bloczków betonu jednokomórkowego (fot. Prefbet)
! Elewacja z ³upanych cegie³ wapiennopiaskowych to znakomita alternatywa
dla klinkieru (fot.Xella)
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warstw noœnych œcian dwu- i trójwarstwowych (gruboœci 17,5, 18, 20 i 24 cm).
Wtedy najczêœciej s¹ ³¹czone zwyk³¹ zapraw¹ cementowo-wapienn¹ lub termoizolacyjn¹, na grube spoiny zarówno poziome, jak i pionowe. Natomiast odmian
M400 oraz M500 u¿ywa siê przede
wszystkim do budowy œcian jednowarstwowych gruboœci 36, 36,5, 40 lub 42 cm.
Bloczki te zwykle maj¹ krawêdzie profilowane, przystosowane do ³¹czenia na pióro
i wpust. Odznaczaj¹ siê te¿ bardzo niewielk¹ tolerancj¹ wymiarów (s¹ równe
i powtarzalne). Muruje siê je na zaprawê
klej¹c¹ (gruboœci 1 mm), któr¹ uk³ada siê
tylko w spoinach poziomych. Dziêki temu œciana mo¿e osi¹gn¹æ bardzo dobry
wspó³czynnik przenikania ciep³a U=0,26
W/(m2•K). Produkowane s¹ jeszcze l¿ejsze
odmiany betonu komórkowego (M350,
a nawet M300), ale powinno siê je stosowaæ g³ównie jako œciany os³onowe, czyli
nie przenosz¹ce obci¹¿eñ od stropów lub
dachu.
Kszta³tki nadpro¿owe, stanowi¹ce
szalunek tracony, ocieplenie wieñców lub
nadpro¿a zespolone to elementy uzupe³niaj¹ce, decyduj¹ce o kompletnoœci danej
technologii. Powinny byæ stosowane we
wszystkich jednowarstwowych œcianach
z betonu komórkowego.
Materia³y wapienno-piaskowe
Do produkcji tych wyrobów, zwanych
silikatowymi, u¿ywa siê wapna, piasku
oraz wody, czyli materia³ów ekologicznych
i zdrowych dla cz³owieka. Równie „czysty” jest proces ich wytwarzania, poniewa¿
nie stosuje siê w nim ¿adnych domieszek
czy szkodliwych substancji zanieczyszczaj¹cych œrodowisko. Stosunkowo du¿a gêstoœæ objêtoœciowa wyrobów silikatowych
powoduje, ¿e odznaczaj¹ siê one wysok¹
wytrzyma³oœci¹ oraz trwa³oœci¹. S¹ mrozoodporne, cechuj¹ siê ponadto bardzo dobr¹ akumulacyjnoœci¹ ciepln¹ i izolacyjnoœci¹ akustyczn¹. Dziêki porowatej strukturze s¹ paroprzepuszczalne i maj¹ zdolnoœæ
hydroregulacji, czyli pobierania nadmiaru
wilgoci z otoczenia oraz oddawania jej, gdy
powietrze jest zbyt suche. W ten sposób
zapewniaj¹ w pomieszczeniach korzystny
mikroklimat. Zdolnoœæ hydroregulacji powoduje równie¿, ¿e silikaty maj¹ wysok¹
odpornoœæ na dzia³anie ognia, bo w pierwszej fazie po¿aru uwalnia siê zawarta
w nich woda. Dodatek wapna sprawia, ¿e
maj¹ w³aœciwoœci grzybobójcze. Ponadto

s¹ stosunkowo tanie. Dlaczego wiêc materia³ ten jest tak niedoceniany i rzadko stosowany na budowach domów jednorodzinnych? Przyczyny s¹ co najmniej dwie.
Silikaty nie maj¹ dobrych w³aœciwoœci termoizolacyjnych i nie da siê z nich murowaæ œcian jednowarstwowych. W czasach
powszechnej pogoni za energooszczêdnoœci¹ prawie siê o nich nie mówi, pomimo
¿e znakomicie nadaj¹ siê do budowy
warstw noœnych œcian dwu- i trójwarstwowych, œcian elewacyjnych oraz dzia³owych. Drug¹ przyczyn¹ jest tradycja.
W czasach, gdy do wyboru by³a ceg³a zwyk³a lub silikatowa, ka¿dy wybiera³ cieplejszy materia³ ceramiczny. W niezbyt dobrze izolowanych domach nawet œcian
dzia³owych nie chciano budowaæ z „zimnych” cegie³ wapienno-piaskowych. Jednak obecnie nie powinno to mieæ ¿adnego
znaczenia, bo w wielu domach (w tym
i z silikatów) o izolacyjnoœci cieplnej œcian
i tak decyduje gruboœæ warstwy we³ny mineralnej lub styropianu.
Ceg³y pe³ne maj¹ wymiary takie same
jak ceramiczne (6,5x12x25 cm) i s¹ równie uniwersalne !. Jednak nie powinno
siê ich u¿ywaæ do budowy œcian piwnicznych i fundamentowych. Natomiast dziêki g³adkim powierzchniom oraz równym
krawêdziom bardzo dobrze siê nadaj¹ do
wykonywania elewacji œcian trójwarstwowych (nie trzeba ich tynkowaæ). Tym bardziej ¿e mog¹ byæ zarówno bia³e, jak i kolorowe. W tym celu produkuje siê równie¿ ceg³y wapienno-piaskowe o fakturze
przypominaj¹cej ³upan¹ ska³ê. Koszt takiej œciany jest kilkakrotnie ni¿szy od elewacji z cegie³ klinkierowych.
Bloczki s¹ zwykle dr¹¿one. Zmniejsza to ich ciê¿ar i u³atwia murowanie @.
Czêsto krawêdzie s¹ wyprofilowane na
pióro i wpust, ¿eby nie trzeba by³o wykonywaæ spoin pionowych. Niektóre maj¹
uchwyty monta¿owe i specjalne otwory
do przeprowadzenia przewodów instalacji
elektrycznej. Zwykle muruje siê je na
cienk¹ zaprawê klejow¹. Wysokoœæ bloczków jest dostosowana do modu³u 20 cm,
d³ugoœæ elementów wynosi zwykle 34 cm,
a szerokoœæ jest równa gruboœci œciany –
15, 18 i 24 cm (dla œcian konstrukcyjnych). Produkuje siê tak¿e bloki gruboœci
8 i 12 cm z przeznaczeniem na œciany
dzia³owe.
Kszta³tki uzupe³niaj¹ce to elementy
nadpro¿owe w postaci szalunku traconego oraz bloczki wentylacyjne wyrównaw-
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@ Ró¿ne rodzaje bloczków silikatowych do
budowy œcian noœnych i dzia³owych
(fot. Silikaty Teodory)
# Wapienno-piaskowy pustak wentylacyjny
i kszta³tka nadpro¿owa to elementy uzupe³niaj¹ce u³atwiaj¹ce wznoszenie œcian z silikatów
(fot. Silikaty Ostro³êka)

cze i po³ówkowe, stanowi¹ce uzupe³nienie œcian noœnych #.
Keramzytobeton
Ci¹g³e d¹¿enie do poprawienia cieplnej izolacyjnoœci wyrobów z betonu spowodowa³o, ¿e ciê¿ki ¿wir zaczêto zastêpowaæ materia³ami znacznie l¿ejszymi: wió-
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rami drzewnymi, trocinami, granulkami
styropianu. Jednak najlepsze wyniki osi¹gniêto stosuj¹c keramzyt, czyli rodzaj lekkiego kruszywa sztucznego, otrzymywanego w procesie wypalania ³atwo pêczniej¹cych glin i i³ów. Wyroby keramzytobetonowe cechuj¹ siê wytrzyma³oœci¹ i izolacyjnoœci¹ ciepln¹ na tyle dobrymi, ¿e
mo¿na z nich wykonywaæ wszystkie rodzaje œcian, w tym jednowarstwowe. Ponadto maj¹ wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ,
mrozoodpornoœæ, izolacyjnoœæ akustyczn¹
i odpornoœæ na ogieñ. Odznaczaj¹ siê tak¿e du¿¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ oraz biologiczn¹.
Pustaki to podstawowe wyroby z keramzytobetonu $. Produkowane s¹ w kilku rodzajach. Elementy o wymiarach
24x24x49 cm oraz 17,5x24x49 cm s¹ przeznaczone do wykonywania warstw noœnych w œcianach dwu- i trójwarstwowych %. Muruje siê je zwykle na zaprawê
cementowo-wapienn¹. Natomiast z pustaków o wymiarach 36,5x24x50 cm wykonuje siê œciany jednowarstwowe o wspó³czynniku przenikania ciep³a U=0,39
W/(m2•K) ^. Dziêki po³¹czeniom na pióro i wpust zaprawê termoizolacyjn¹ uk³ada
siê tylko w spoinach poziomych, co przyœpiesza murowanie i wp³ywa na obni¿enie
kosztów.
Pustaki z wk³adk¹ – oczywiœcie styropianow¹ – to jeden z najlepszych materia³ów do wykonywania œcian jednowarstwowych &. Przez nadanie wk³adce odpowiedniego kszta³tu uzyskano znakomit¹
ciepln¹ izolacyjnoœæ œcian (w ka¿dym
przekroju) i jednoczeœnie du¿¹ wytrzyma³oœæ. Z bloczków o wymiarach 36 lub
31x24x49 cm mo¿na wybudowaæ przegrodê o wspó³czynniku przenikania ciep³a
U=0,19 W/(m2•K). W œcianach gruboœci
36 cm pogrubion¹ warstwê keramzytobetonu umieszcza siê od strony wewnêtrznej, co pozwala na wieszanie w dowolnym
miejscu szafek, urz¹dzeñ i instalacji. Jak
wiêkszoœæ wyrobów nowoczesnych, bloczki
te muruje siê jedynie na spoiny poziome.

$ Budowa œcian noœnych z pustaków keramzytobetonowych (fot. Betard)

% Pustaki keramzytobetonowe typu Alfa (fot. Keramzyt Mszczonów)
^ Pustak do œcian jednowarstwowych

& Element œcienny stanowi¹cy szalunek

(fot. Optiroc)

tracony (fot. Grema Ekosystem)
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To n i e j e s t p r e n u m e r a t a !
(patrz str. 289)

